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สวนที ่3 
ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

 
1. รายละเอียดเก่ียวกับหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
 ลักษณะสําคัญของหุนสามัญ 

ประเภทของหุนสามัญ : หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน)  
จํานวนที่ออกและเสนอขาย : 36,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 36.00 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลว

ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายคร้ังนี ้เสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป 
มูลคาหุนสามัญที่ตราไว : 5 บาท 
ราคาเสนอขายหุนละ : 25 บาท 
สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่นๆ : หุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายน้ีจะไดรับสิทธิ และผลประโยชนเทาเทียมกับหุน

สามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ และมีสิทธิไดรับเงินปนผลจากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2545 เปนตนไป

  
 สัดสวนการเสนอขายหุน 

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 36,000,000 หุน ใหแกประชาชนท่ัวไปคร้ังนี้ แบงการเสนอขายออกเปน 2 สวน
ดังนี ้

 
(1) เสนอขายใหกับผูลงทุนในประเทศ จํานวนรวม 27,500,000 หุน แบงเปน 

เสนอขายตอผูจองซื้อรายยอย 500,000 หุน   

เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณของบริษทัฯ 2,400,000 หุน   

เสนอขายตอนักลงทุนประเภทสถาบัน 8,300,000 หุน   

เสนอขายตอนักลงทุนท่ัวไป 16,300,000 หุน 

  
(2) เสนอขายใหกับผูลงทุนตางประเทศ จํานวนรวม 8,500,000 หุน   

 
 ตลาดรองของหุน 

  บริษัทฯ จะนําหุนสามัญเพ่ิมทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดยื่น
คําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2545 ใหพิจารณารับหุนของ
บริษัทฯเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทฯจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป  
 

2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
 หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีเสนอขายคร้ังน้ี สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนดังกลาวเปนเหตุใหมี
คนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทฯ เกินกวารอยละ 49 ของหุนท่ีออกจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทฯ 
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3. ท่ีมาของการกําหนดราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
 การกําหนดราคาของหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้จัดทําโดยวิธีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด (Market 
Comparable Approach) 

 
4.    ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 

-ไมมี- 
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5     การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย  

การเสนอขายหลักทรัพยในคร้ังน้ี ผานผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  
 

5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย  

 5.2.1 ผูจัดจําหนายหลกัทรัพยภายในประเทศ 

ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด (มหาชน) 
ชั้นที ่27 อาคารเลครัชดา  
เลขที่ 193/111-115 ถนนรัชดาภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 
โทรศัพท 0-2661-9999 โทรสาร 0-2661-9988 

 
ข) ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

(1) บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 
อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 8 
เลขท่ี 48/14-15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 0-2697-3800 โทรสาร 0-2638-0301 
 

(2) บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
ชั้น 4-5 อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร 
เลขท่ี 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0505 

 
(3) บริษัทหลักทรัพย เอส จี สินเอเซีย จํากัด 
 ชั้น 11/1-8 อาคารเอ็มโพเร่ียม 
 เลขท่ี 622 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท 0-2658-9021 โทรสาร 0-2658-9067 

   
(4) บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด  

อาคารทิสโกทาวเวอร 
เลขท่ี 48/2 ถนนสาทรเหนอื แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 0-2633-6999 โทรสาร 0-2633-6500 
 

(5)  บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินซ ภัทร จํากัด  
ชั้น 6-11 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 
เลขท่ี 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท 0-2275-0888 โทรสาร 0-2275-3666   
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ค)  ผูจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนาย 

(1) บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จํากัด (มหาชน) 
ชั้น 3 สาทรซิต้ีทาวเวอร 
175 ถนน สาทรใต กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1797 
 

(2) บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด 
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ  
191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741 

 
(3) บริษัทหลักทรัพย ซีมีโก จํากัด (มหาชน) 

ชั้น 15-17 อาคารลิเบอรต้ีสแควร 
287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1704 
 

(4) บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด 
ชั้น 18 (โซนซี-ดี) และช้ัน 14 อาคารเอ็มบเีคทาวเวอร 
444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 0-2217-8888 โทรสาร 0-2216-9261 
 

(5) บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
ชั้น 8-10 เมอรคิวร่ีทาวเวอร 
540 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301  
 

(6) บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด 
44 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 24-26 ซอยหลังสวน 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301 

  

 5.2.2 ผูจัดจําหนายหลกัทรัพยในตางประเทศ 

(1) SG Securities (HK) Limited 
  41/F Edinburgh Tower  
  15 Queen’s Road, Central, Hong Kong 
  Telephone +852 2166 4988  
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5.3 เง่ือนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย  

(1) เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

บริษัทฯ ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุน
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนทั่วไป จํานวนรวมทั้งสิ้น 36 ลานหุนภายใตเงื่อนไขท่ีระบุ
ไวในหนังสือสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน   

(2) คาตอบแทนในการจัดจําหนาย 

บริษัทฯ ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแก ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชําระภายใน 7 วัน
นับแตวันปดการขาย 

(3) จํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทฯ ไดรับท้ังส้ิน (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

จํานวนเงินคาหุน จํานวน 36 ลานหุน ในราคาหุนละ 25 บาท  900,000,000 บาท
หัก  คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย  35,270,000 บาท
จํานวนเงนิท่ีไดรับจากการเสนอขายสุทธิ  864,730,000 บาท
จํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทฯ จะไดรับตอหุน  24.02 บาท

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหม  50,000  บาท
คาธรรมเนยีมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหม  720,000 บาท
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน          300,000 บาท
คาธรรมเนยีมการจดทะเบียนเพิม่ทุน  250,000 บาท
คาตอบแทนการจดัจําหนายและรับประกนัการจาํหนาย  27,000,000 บาท
คาธรรมเนยีมท่ีปรึกษาทางการเงิน  2,000,000 บาท
คาใชจายในการจัดทําหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหุน ใบหุน  1,450,000 บาท
คาใชจาย คาโฆษณา ประชาสัมพันธ การนําเสนอขอขอมูล       2,500,000 บาท
คาใชจายอ่ืน ๆ โดยประมาณ  1,000,00 บาท
รวมคาใชจายท้ังหมดในการเสนอขายหลักทรัพย  35,270,000 บาท

 

5.5 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลกัทรัพย  

ผูจองซ้ือรายยอย หมายถึง ผูจองซื้อบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยท่ีจองซื้อหุนผานผูจัดการการจําหนายและ
รับประกนัการจาํหนาย 

ผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธอันดีกับ บริษัท ฟนันซา จํากัด 
(มหาชน) หรือบริษัทในเครือเชนผูท่ีมีความสัมพันธทางการคา ลูกคา หรือเจาหนี้การคา 
ที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  

นักลงทุนทั่วไป  หมายถึง ผูจองซื้อประเภทบุคคลและ/หรือ นิติบุคคลท่ัวไปท่ีพํานักอยูในประเทศไทยท่ีจอง
ซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2.1 

นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยท่ี กจ. 44/2543 เร่ืองการยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย ขอ 7(4) (ก)-(ณ) และมีสัญชาติไทยซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายที่ระบุในขอ 5.2.1(ข) (3) และ (ข) (4) 

นักลงทุนตางประเทศ หมายถึง ผูจองซื้อท่ีมีถิ่นท่ีอยูในตางประเทศท่ีจองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตาม
ขอ 5.2.2 
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ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญสามารถมารับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดท่ีสํานักงานของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 หรือท่ีสํานักงานใหญของบริษัทฯ ต้ังแตวันท่ีหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับถึงวันท่ี 13 กันยายน 
2545 ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น.    

 
5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย 

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนท่ีเสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรรใหแกบุคคลของบริษัทฯ ท่ี
ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจอง การจัดจําหนาย 
และการจัดสรรหลักทรัพยท่ีออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุนท่ีเหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนท้ังหมด ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กจ. 37/2544 และ กธ. 38/2544 วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการจดัจําหนายหลักทรัพย  

อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรวมกับบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปล่ียนแปลงจํานวนหุนท่ีจัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เชน พิจารณาจัดสรรใหนักลงทุนสถาบันเพิ่มหากมีหุนเหลือจาก
การจัดสรรในสวนบุคคลท่ัวไป เปนตน เพ่ือทําใหการจองซ้ือหุนในคร้ังน้ีประสบความสําเร็จสูงสุด  

 
หลักเกณฑและวิธีการในการจดัสรรหุนจํานวน 36,000,000 หุนใหแกประชาชนท่ัวไป มีดังนี ้ 
 
5.6.1 วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 500,000 หุน แกผูจองซ้ือรายยอย 
การจัดสรรหุนแกผูจองซื้อรายยอยจะทําการจัดสรรโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามรายชื่อ

ท่ีระบุในขอ 5.2.1 (ก) ซึ่งหากจํานวนหุนท่ีจองโดยผูจองซื้อรายยอยมีมากกวา 500,000 หุน ผูจัดการการจําหนายและ
รับประกันการจําหนายจะทําการสุม เลือก(Random) ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยผูจองซื้อแตละรายท่ีไดรับจัดสรรจะไดรับการ
จัดสรรหุนมีจํานวนขั้นตํ่าจํานวน 400 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุนแตไมเกิน 2,000 หุน โดยผูจองซื้อท่ีไดรับการ
จัดสรรเปนลําดับสุดทายจะไดรับการจัดสรรเทากับจํานวนหุนท่ีเหลือ ซึ่งอาจจะนอยกวาจํานวนหุนท่ีจองซื้อ หรือจํานวนจองซื้อ
ข้ันตํ่าท่ีกําหนด โดยผูจองซ้ือจะไดรับการคืนเงินคาจองซ้ือในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรตามรายละเอียดในขอ 5.9 

 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิท่ีจะตัดสิทธิของผูจองซื้อท่ีไดรับการจัดสรรแตมิได

ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองและการชําระคาจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 5.7.1 หรือท่ีไมสามารถเรียกเก็บเงินได โดยจะจัดสรร
หุนในสวนที่ตัดสิทธิดังกลาวใหแกนักลงทุนท่ัวไปจนกวาจะไดจํานวนหุนครบ 500,000 หุน โดยมีวิธีการจัดสรรตามขอ 5.6.4 
แตอาจไมจําเปนตองมีจํานวนจองซ้ือข้ันตํ่าตามท่ีระบุไวในขอดังกลาว  

  
5.6.2 วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 2,400,000 หุน แกผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ 
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ นั้นจะทําการจัดสรรโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนายตามรายช่ือท่ีระบุในขอ 5.2.1 (ก) การจัดสรรใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยจะทําการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดใน
จํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ไดแตตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการ
จองซ้ือหุนของผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ ครบตามจํานวนแลวผูจัดจําหนายหลักทรัพยขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนแกผู
มีอุปการะคุณของบริษัทฯ กอนครบกาํหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

 
5.6.3 วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 8,300,000 หุน แกนักลงทุนประเภทสถาบัน 
การจัดสรรหุนใหกับนักลงทุนประเภทสถาบันนั้นจะทําการจัดสรรโดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามรายชื่อท่ีระบุในขอ 

5.2.1 (ก), ข(3) และ ข(4) การจัดสรรใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายดังกลาว โดยจะทําการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดใน
จํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ไดแตตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการ
จองซื้อหุนของนักลงทุนทั่วไปครบตามจํานวนแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของนักลงทุน
ประเภทสถาบันกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ้ 
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5.6.4 วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 16,300,000 หุน แกนักลงทุนท่ัวไป 
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนทั่วไปนั้นจะทําการจัดสรรโดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามรายชื่อที่ระบุในขอ 5.2.1 การ

จัดสรรใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายดังกลาว โดยจะทําการจัดสรรใหกับผูท่ีเปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามรายชื่อท่ีระบุในขอ 5.2.1 กอนแลวจึงจัดสรรใหกับบุคคลอ่ืนๆตอไป โดยจะทําการจัดสรรหุนใหกับ
บุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได แตตองมีจํานวนข้ันตํ่าจํานวน 1,000 
หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุนและมีจํานวนไมเกินกวา 200,000 หุนสําหรับนักลงทุนแตละราย และหากยอดการจองซื้อ
หุนของนักลงทุนท่ัวไปครบตามจํานวนแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของนักลงทุนท่ัวไป 
กอนครบกาํหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

 
5.6.5 วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 8,500,000 หุน แกนักลงทุนตางประเทศ 
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนตางประเทศนั้นจะทําการจัดสรรโดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามรายชื่อท่ีระบุในขอ 5.2.2 

การจัดสรรใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายดังกลาว โดยจะทําการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได 
หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของนักลงทุนตางประเทศครบตามจํานวนแลว ผูจัด
จําหนายหลักทรัพย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนของนักลงทุนตางประเทศ กอนครบกาํหนดระยะเวลาการจองซือ้  

 
หากครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อหุนของนักลงทุนตางประเทศแลว ยังมีหุนคงเหลือและยังไมไดมีการจัดสรรใหกับ

นักลงทุนตางประเทศ ผูจัดจําหนายตามรายชื่อที่ระบุในขอ 5.2.2 ขอสงวนสิทธิที่จะทําการโอนสิทธิในการจัดสรรหุนในสวนที่
เหลือใหกับนักลงทุนประเภทสถาบันโดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามรายชื่อที่ระบุในขอ 5.2.1 ข(3) ได และการจัดสรรหุนที่
เหลือดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายดังกลาว โดยจะทําการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได 
หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได 

 
5.7 วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 

5.7.1 สําหรับผูจองซ้ือรายยอย 
ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 400 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน แตไมเกิน 2,000 หุน และผูจองซื้อ 1 
รายสามารถจองซือ้ได 1 ใบจองเทาน้ัน หากผูจองซื้อรายใดมีรายชื่อมากกวา 1 ใบจอง ผูจดัการการจัดจําหนายขอสงวน
สิทธิในการตัดสิทธิใบจองท่ีมีรายช่ือซํ้าออก โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 
 
(ก) ผูจองซ้ือจะตองมารับใบจองซ้ือหุนดวยตัวเองในวันท่ีบริษัทฯ จัดใหมีการนําเสนอขอมูลแกประชาชนท่ัวไป ในวันท่ี 
12 กันยายน 2545 ณ อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผูจองซ้ือจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบ
จองซื้อหุน (แบบ ก) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือช่ือ และยื่นเอกสารประกอบที่ประกอบดวย สําเนา
บัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง หลังจากทราบผลการ
จัดสรรแลว ผูจองซื้อหุนสามารถทําการชําระเงินได ณ สถานท่ีจัดการนําเสนอขอมูล กอนเวลา 16.00 น โดยจะตอง
ชําระเงินคาจองซ้ือหุนคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองเปน เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท เทาน้ัน ลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 13 
กันยายน 2545 และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน  และขีดครอมส่ังจาย ผูจดัการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1 (ก) พรอมท้ังเขียนช่ือ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่
ติดตอได ไวขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท  
 
หากผูจองซ้ือท่ีไดรับการจัดสรรท่ีมิไดทําการชําระเงิน ณ สถานที่จัดการนําเสนอขอมูล ในวันท่ี 12 กันยายน 2545 ผู
จองซื้อดังกลาวสามารถนําใบจองและเอกสารประกอบตามที่ไดระบุขางตนมาชําระเงินยังสถานท่ีทําการของผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1 (ก) ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 ของวันท่ี 
13 กันยายน 2545 โดยจะตองชําระเงินคาจองซ้ือหุนคร้ังเดียวเต็มจาํนวนท่ีจองเปน เงนิสด หรือ แคชเชียรเช็ค เทาน้ัน 
ลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 13 กันยายน 2545 และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน และขีดครอมส่ัง
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จาย ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1 (ก) พรอมท้ังเขียนช่ือ นามสกุล ท่ีอยู
และเบอรโทรศัพทท่ีติดตอได ไวขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท    
 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขา “บัญชีจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน บริษัท ฟนันซา จํากัด(มหาชน)” เลขท่ีบัญชี 038 – 2 - 672143 ของธนาคาร กสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาถนนสาทร 
 
(ข) ผูจองซ้ือรายยอยท่ีดําเนินการตามขอ (ก) ครบถวนแลวจะขอยกเลิกการจองซ้ือและขอเงินคืนไมได ทั้งนี ้ ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวน
ตามขอ (ก)     
 
5.7.2 สําหรับผูจองซ้ือประเภทผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ 

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ จะตองจองซ้ือหุนเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยสามารถจองซ้ือผานผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1 (ก) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 
ระหวางวันท่ี 12 กันยายน 2545 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2545 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปน้ี 

(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ ค) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลง
ลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตรา
บริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี ้

- ผูจองซื้อบุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

- ผูจองซื้อนิติบุคคล สําเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไมเกิน 6 เดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) และสําเนาหลักฐานของผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อหุนจะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจอง โดยจะตองชําระเปนเงินสด เช็ค แคชเชียร
เช็ค หรือ ดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน 
โดยลงวันท่ีตามวันท่ีจองซื้อแตไมเกินวันท่ี 13 กันยายน 2545 และขีดครอมสั่งจาย ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1 (ก) พรอมท้ังเขียนช่ือ นามสกุล ท่ีอยูและเบอรโทรศัพทท่ี
ติดตอได ไวขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท  

(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบ ตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 
5.7.2 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ระหวางเวลา 09:00 น. – 16:00 
น. ของวันท่ี 12 กันยายน 2545 และ 13 กันยายน 2545 ในกรณีท่ีชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค 
แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท จะตองนํายื่นกอนเวลา 12:00 น. ของวันท่ี 13 กันยายน 2545 และหากยื่น
หลังเวลาดังกลาว จะตองชําเงินเปนเงินสดหรือเงินโอนเทานั้น โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ฟนันซา จํากัด
(มหาชน)” เลขท่ีบัญชี 038 – 2 - 672143 ของธนาคาร กสิกรไทย จํากัด(มหาชน) สาขาถนนสาทร  

(ง) ผูจองซื้อท่ียื่นความจํานงในการจองซื้อหุนและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
หุนและขอรับเงินคืนไมได ท้ังน้ี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
ของผูจองซ้ือท่ีดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการท่ีระบุในขอ 5.7.2 (ก) – (ค) 

 



บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน)  
 

สวนที่ 3 หนาท่ี 9 

5.7.3 สําหรับผูจองซ้ือประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน 

ผูจองซ้ือประเภทนักลงทุนสถาบันภายในประเทศจะตองจองซ้ือหุนเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยสามารถจองซือ้ผาน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายท่ีระบุ
ในขอ 5.2.1 ก, ข(3) และ ข(4) ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 ระหวางวันท่ี 12 กันยายน 2545 ถึงวันที่ 13 
กันยายน 2545 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 

(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอก รายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซื้อหุน (แบบ ค) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลง
ลายมือชื่อ และประทับตราบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ัน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู
มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลในกรณีผูมีอํานาจลงนามมิไดถือสัญชาติไทย โดยเอกสารทุกอยางตองลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อหุนจะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจอง โดยจะตองชําระเปนเงินสด เช็ค แคชเชียร
เช็ค หรือ ดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน 
โดยลงวันท่ีตามวันท่ีจองซื้อแตไมเกินวันท่ี 13 กันยายน 2545 และขีดครอมสั่งจาย ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายท่ีระบุไวในขอ 5.2.1 
ก, ข(3) และ (4)  

(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบ ตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 
5.7.3 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูรวมจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายท่ีระบุไวในขอ 5.2.1 ก, (ข) (3) และ (4) ระหวางเวลา 09:00 น. – 16:00 น. 
ของวันท่ี    12 กันยายน 2545 และ 13 กันยายน 2545 ในกรณีท่ีชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค 
แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท จะตองนํายื่นกอนเวลา 12:00 น. ของวันท่ี 13 กันยายน 2545 และหากยื่น
หลังเวลาดังกลาว จะตองชําเงินเปนเงินสดหรือเงินโอนเทานั้น โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ฟนันซา จํากัด
(มหาชน)” เลขท่ีบัญชี 038 – 2 - 672143 ของธนาคาร กสิกรไทย จํากัด(มหาชน) สาขาถนนสาทร  

(ง) ผูจองซื้อท่ียื่นความจํานงในการจองซื้อหุนและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
หุนและขอรับเงินคืนไมได ท้ังน้ี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
ของผูจองซ้ือท่ีดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการท่ีระบุในขอ 5.7.3 (ก) – (ค) 

 
5.7.4 สําหรับผูจองซ้ือประเภทนักลงทุนท่ัวไป 

ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนทั่วไปจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน แตตองมี
จํานวนไมเกิน 200,000 หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูรวมจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหวางวันท่ี 12 กันยายน 2545 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2545 โดยจะตองปฏิบัติตาม
วิธีการดังตอไปน้ี 

(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอก รายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซื้อหุน (แบบ ข) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลง
ลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตรา
บริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี ้

- ผูจองซื้อบุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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- ผูจองซื้อนิติบุคคล สําเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไมเกิน 6 เดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) และสําเนาหลักฐานของผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อหุนจะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจอง โดยจะตองชําระเปนเงินสด เช็ค แคชเชียร
เช็ค หรือ ดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญขีเดียวกัน 
โดยลงวันท่ีตามวันท่ีจองซื้อแตไมเกินวันท่ี 13 กันยายน 2545 และขีดครอมสั่งจาย ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1 พรอมท้ังเขียนช่ือ นามสกุล ท่ีอยูและเบอรโทรศัพทท่ีติดตอได ไวขาง
หลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท  

(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนและเอกสารประกอบ ตามขอ 5.7.4 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 
5.7.4 (ข) สงไปยังผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ระหวางเวลา 09:00 น. – 16:00 น. 
ของวันท่ี    12 กันยายน 2545 และ 13 กันยายน 2545 ในกรณีท่ีชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค 
แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท จะตองนํายื่นกอนเวลา 12:00 น. ของวันท่ี 13 กันยายน 2545 และหากยื่น
หลังเวลาดังกลาว จะตองชําเงินเปนเงินสดหรือเงินโอนเทานั้น โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ฟนันซา จํากัด
(มหาชน)” เลขท่ีบัญชี 038 – 2 - 672143 ของธนาคาร กสิกรไทย จํากัด(มหาชน) สาขาถนนสาทร  

(ง) ผูจองซื้อท่ียื่นความจํานงในการจองซื้อหุนและไดดําเนินการตามขอ 5.7.4 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
หุนและขอรับเงินคืนไมได ท้ังน้ี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
ของผูจองซ้ือท่ีดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการท่ีระบุในขอ 5.7.4 (ก) – (ค) 

 
5.7.5 สําหรับผูจองซ้ือประเภทนักลงทุนตางประเทศ  

ผูจองซ้ือประเภทนักลงทุนตางประเทศสามารถจองซ้ือผานผูจัดจําหนายในตางประเทศท่ีระบุในขอ 5.2.2 โดยผูจองซื้อ
จะตองทําการติดตอไปยังผูจัดจําหนายในตางประเทศตามท่ีอยูท่ีระบุไวในขอ 5.2.2 และปฏิบัติตามวิธีการท่ีผูจัด
จําหนายไดกาํหนดไว   

 
5.8 การจัดสรรในกรณีท่ีมีผูจองซ้ือหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหุนท่ีเสนอขาย 

หากมีผูจองซื้อของเกินกวาสัดสวนหุนท่ีจะจัดสรรใหท่ีระบุในขอ 1 ใหผูจัดจําหนายดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ในการจัดสรรหุนท่ีระบุในขอ 5.6 ผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับจัดสรรนอยกวาจํานวนท่ีจองซื้อจะไดรับคืนเงินคาจอง
ซ้ือตามรายละเอียดขอ 5.9 
 

5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือหุนสามัญ 

ในกรณีผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ 
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือ

คาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อท่ีระบุไวใน
ใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ 
ทั้งนี ้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ 
ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรคืน นับจาก
วันท่ีพนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หาก
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ไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับ
เงินคืนจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ีย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

 
ในกรณีผูจองซ้ือไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนสามัญท่ีจองซ้ือ 

 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อในสวนท่ีไมไดรับการ
จัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูที่จองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจาย
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อท่ีระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจอง
ซ้ือภายใน 14 วันนับจากวันท่ีสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ ทั้งนี ้ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซื้อหุนไดภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจาก
จํานวนเงินคาจองซื้อหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีไดมีการชําระคืนตาม
วิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี
ระบุไวในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคืนจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย 
และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

 
ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญอันเน่ืองจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนสามัญตามเช็คคา
จองซือ้หรอืเน่ืองจากผิดเง่ือนไขในการจองซือ้ 

 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อท่ีไมไดรับการจัดสรร 
อันเน่ืองมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนสามัญตามเช็คคาจองซื้อ หรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผู
จองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซือ้ 

 
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนท่ีจองซ้ือในการเสนอขายคร้ัง
นี้ไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยผูจองซื้อสามารถใชบริการดังกลาวและเขาสูระบบการซื้อ
ขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ท้ังน้ี เพื่อใหระยะเวลาในการดําเนินการนําหุนเขาจดทะเบียนกับตลท. สั้น
ลง และเพ่ือใหผูจองซ้ือสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ี ตลท. อนุญาตใหหุนของบริษัทฯเร่ิมทําการซื้อขายได
ใน ตลท. ซึ่งแตกตางกับกรณีท่ีผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งท่ีผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพย
จนกวาจะไดรับใบหุน     
 
ในการเสนอขายหุนสามัญในคร้ังน้ี ผูจองซ้ือสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณใีด กรณีหนึ่งดังตอไปนี ้
 
(ก) ในกรณีท่ีผูจองซื้อประสงคจะขอใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ ผูจอง

ซื้อหุนประสงคท่ีจะฝากหุนสามัญ ไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซ้ือขายอยู กรณีนี้ นาย
ทะเบียนของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการออกใบหุนสามัญตาม
จํานวนท่ีไดรับจดัสรรในช่ือของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และบริษัท ศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญท่ีบริษัทหลักทรัพยนั้นฝากอยู ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญท่ีผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ผูท่ีไดรับการ
จัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญท่ีไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย
อนญุาตใหหุนสามัญทําการซือ้ขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 
(ข) ในกรณีท่ีผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จํากัด กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคท่ีจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อ
ขาพเจา กรณีนี้บริษัทฯจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
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ไทย) จํากัด” และ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนท่ีบริษัท
หลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซื้อหุน ใน
กรณีนี้ผู ท่ีด รับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาด
หลักทรัพยอนญุาตใหหุนของบริษัทฯ ทําการซือ้ขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนสามัญ โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ กรณีนี้ นายทะเบียนของ

บริษัทฯ คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการจัดสงมอบใบหุนสามัญตามจํานวน
ท่ีไดรับจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรร โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 45 วัน
นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู ท่ีไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญท่ีไดรับจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุนสามัญ ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากท่ีหุนสามัญไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อ
ขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
 ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯดําเนินการตามขอ 5.10 (ก) ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะ
ดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ค) แทน


